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 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 Inleiding 

 
De WHW bevat regels (de artikelen 7.51 tot en met 7.51i) met betrekking tot financiële ondersteuning 
van studenten uit het Profileringfonds. Deze financiële ondersteuning kent de volgende varianten: 
 
• De afstudeersteun, 
• De bestuursbeurs, 
• De topsportbeurs, 
• De toptalentbeurs en 
• De kennisbeurs. 
 
In deze regeling worden de varianten van financiële ondersteuning die Breda University of Applied 
Sciences biedt, nader omschreven. 
 
Naast het Profileringsfonds kent Breda University of Applied Sciences ook een noodfonds, bedoeld 
voor het ondersteunen van studenten in financiële problemen. Zie voor meer informatie de Regeling 
Noodfonds. 
 
De aanvraagformulieren behorende bij deze regeling zijn als bijlagen toegevoegd. Deze formulieren 
zijn ook beschikbaar via het studentenportaal. 
 

 Begripsbepalingen 

 
In de regeling Profileringsfonds wordt verstaan onder: 
 
Academie 

 
Organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 10.3a WHW, 
waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden.  
 

Academiedirecteur  
 

Leidinggevende functionaris van een academie. De 
academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken 
binnen een academie op grond van door het College van Bestuur 
gemandateerde taken en bevoegdheden. 
 

Bestuurs- en beheers- 
reglement 

 

Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het 
bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld, 
zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW. 
 

College van Bestuur Bestuursorgaan van de Stichting Breda University of Applied 
Sciences, zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW jo. artikel 3 tot en met 5 
en artikel 7 van de statuten van de Breda University of Applied 
Sciences. 
 

CROHO Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, zoals bedoeld 
in artikel 6.13 lid 1 WHW. 
 

Diplomatermijn De termijn, zoals bedoeld in artikel 5.6 WSF 2000, zijnde een 
periode van tien jaren. 
 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs. 
 

EER-land Tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren de landen 
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, 
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Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Noorwegen, 
Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië, IJsland en Zweden. Op basis van specifieke 
verdragen gelden de bepalingen voor de EER-studenten ook voor de 
studenten uit Zwitserland en Suriname. 
 

Geschillenadvies- 
commissie 

Tegen een besluit van het College van Bestuur kan de student die 
zich door dat besluit in zijn belang getroffen voelt, bezwaar 
aantekenen bij de Geschillenadviescommissie van Breda University 
of Applied Sciences. Zie de regeling Geschillenadviescommissie 
voor meer informatie.  
 

Instellingscollegegeld  Het collegegeld dat moet worden voldaan door de student die niet 
voor het wettelijk collegegeld in aanmerking komt. 
 

NOC/NSF Het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie is 
de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. 
 

Opleiding 
 

Een bachelor- of masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW 
waarvoor accreditatie is verleend en die geregistreerd in het 
CROHO. 
 

Prestatiebeurs Studiefinanciering die wordt verstrekt aan de student die begonnen 
is met zijn studie in de periode van 1 september 1996 tot augustus 
2015 binnen  het hoger onderwijs. 
 

Student Degene die bij Breda University of Applied Sciences is ingeschreven, 
zoals bedoeld in artikel 7.32 WHW. 
 

Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus 
van het daaropvolgend jaar zoals bedoeld in artikel 1.1 onder k 
,WHW. 
 

Wet Studievoorschot De wijzigingen op de Wet Studiefinanciering die per 1 september 
2015 van kracht zijn geworden. 
 

Wettelijk collegegeld Het in artikel 7.45 WHW bedoelde collegegeld, behorende bij een 
inschrijving als student. Dit collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd 
en door de Minister vastgesteld.    
 

Wet/WHW De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
(WHW) inclusief wijzigingen.  
 

WSF Wet studiefinanciering 2000 inwerkingtreding per 1 september 2000. 
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 Toetsingscommissie Profileringsfonds 

 
1 Het College van Bestuur stelt een Toetsingscommissie Profileringsfonds in. Deze 

Toetsingscommissie beoordeelt de ingediende verzoeken en geeft hierover een advies aan 
het CvB. 
    

2 Als leden van de Toetsingscommissie Profileringsfonds1 zijn aangewezen:  
- de secretaris van het CvB, 
- de controller van Strategy, Education & Research Office, 
- twee decanen en  
- een studentlid uit de Medezeggenschapsraad. 
 

3 De leden van de toetsingscommissie Profileringsfonds zijn, in verband met de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager, verplicht tot geheimhouding van alle zaken 
die zij vernemen in de hoedanigheid van lid van die toetsingscommissie. 
 
 

 Toepasselijkheid 

 
1 De regeling profileringsfonds is van toepassing op alle studenten die zijn ingeschreven bij 

Breda University of Applied Sciences.  
 

2 Waar in deze regeling profileringsfonds ‘de regeling’ staat, moet ‘de regeling profileringsfonds’ 
worden gelezen. 
 

3 Waar in deze regeling hij, zijn of de student staat, moet hij/zij, zijn/haar of de student/studente 
worden gelezen. 
 

4 Financiële ondersteuning door het Profileringsfonds wordt niet toegekend in de periode dat 
individuele financiële ondersteuning wordt ontvangen van de Stichting Studenten Steun (SSF) 
van Breda University of Applied Sciences. 
 

5 Waar in deze regeling de studentendecaan staat, wordt één van de studentendecanen binnen 
de desbetreffende academie bedoeld. 

 
  

                                                      
1 Bovengenoemde leden van de Toetsingscommissie Profileringsfonds zijn de leden gedurende het studiejaar 2015-2016. 
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 AFSTUDEERSTEUN 

 Doelgroep voor afstudeersteun 

1 Het College van Bestuur treft voorzieningen voor de financiële ondersteuning van de student 
die wettelijk collegegeld verschuldigd is en die is ingeschreven aan een opleiding van Breda 
University of Applied Sciences waarvoor hem nog geen graad is verleend en die 
a in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid (zie artikel 2.2) de 

opleiding niet of niet geheel volgt én  
b voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs als bedoeld in 

hoofdstuk 5 van de Wet studiefinanciering 2000 én  
c studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van 

bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 2.2 van deze regeling óf 
d die is ingeschreven voor een opleiding waarvoor niet opnieuw accreditatie is verleend. 

 
2 In aanvulling op lid 1 treft het College van Bestuur voorzieningen voor financiële 

ondersteuning van de student die is ingeschreven voor een opleiding van Breda University of 
Applied Sciences als bedoeld in lid 1, waarvoor hem nog geen graad is verleend en die niet 
voldoet aan de nationaliteitseis als bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid van de WHW en die 
voldoet aan het bepaalde in lid1a en 1c, of in lid 1d. 
 

3 In aanvulling op lid 1 treft het College van Bestuur voorzieningen voor financiële 
ondersteuning van de student die is ingeschreven voor een opleiding van Breda University of 
Applied Sciences als bedoeld in lid 1, waarvoor hem nog geen graad is verleend en die 
gestart is met de opleiding ten tijde van de Wet Studievoorschot. 
 

 Bijzondere omstandigheden bij afstudeersteun 

1 De bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 2.1 zijn vastgelegd in artikel 7.51, 
lid 2, WHW. Deze omstandigheden zijn: 
a een ziekte of zwangerschap en bevalling; 
b een handicap of een chronische ziekte; 
c bijzondere familieomstandigheden; 
d een onvoldoende studeerbare opleiding (hierdoor ontstaat studievertraging die het 

gevolg is van de wijze waarop Breda University of Applied Sciences de opleiding feitelijk 
verzorgt); 

e overige door het College van Bestuur vast te stellen bijzondere omstandigheden waarin 
een student verkeert, met in achtneming van het derde lid van artikel 7.51, WHW; 

f andere dan de in de onderdelen a t/m e bedoelde omstandigheden die, indien een 
daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door het instellingsbestuur niet 
zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

 
2 Indien de student door een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking vertraging 

heeft opgelopen, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit 
het profileringsfonds van Breda University of Applied Sciences. Hierbij geldt dat: 
a Studenten die recht hebben op een prestatiebeurs moeten allereerst een schriftelijk 

verzoek tot verlenging van de beursperiode (als bedoeld in artikel 5.6, zesde lid en 10.5, 
zesde lid, WSF 2000) indienen bij DUO, middels het daartoe vastgestelde formulier. Dit 
is een voorwaarde om in aanmerking komen voor verdere financiële ondersteuning 
vanuit het profileringsfonds. Indien toekenning ‘voorziening P-beurs’ van toepassing is, 
kan niet gelijktijdig gebruik worden gemaakt van de regeling Profileringsfonds en gaat 
een mogelijke financiële ondersteuning uit het profileringsfonds van Breda University of 
Applied Sciences pas in na afloop van de verlengde beursperiode. 

b Studenten die vallen onder de bepalingen van de Wet Studievoorschot, wordt dringend 
geadviseerd om, bij DUO, verlenging van studiefinanciering aan te vragen. Deze 
verlenging bestaat uit een eventuele aanvullende beurs en het reisproduct. Studenten 
aan wie deze verlenging wordt toegekend komen eveneens in aanmerking voor een 
gedeeltelijke kwijtschelding van de studieschuld (€ 1200,-) door DUO, indien binnen de 
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diplomatermijn het afsluitend getuigschrift wordt behaald. Tijdens een, door DUO, 
toegekende verlening kan eveneens gebruik gemaakt worden van ondersteuning uit het 
profileringsfonds. 

 
3 Indien de studie achterstand is ontstaan door andere, dan de in lid 2 bedoelde, 

omstandigheden, kan de student direct een aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit 
het profileringsfonds indienen. 
 

4 In geval van (dreigende) studievertraging, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1c, is het noodzakelijk 
dat een bijzondere omstandigheid zo spoedig mogelijk, nadat deze omstandigheid zich heeft 
voorgedaan, respectievelijk zich dreigt voor te gaan doen, wordt gemeld bij de 
studentendecaan, ten einde te overleggen over te nemen maatregelen om de 
studievertraging zo veel mogelijk te beperken. Ook de begeleiding door de studentendecaan 
gedurende de periode van uitkering uit het Profileringsfonds is een vereiste. Het niet tijdig 
melden van de bijzondere omstandigheid, kan betekenen dat het bij de latere aanvraag 
moeilijker is om de bewijslast te leveren die een ondersteuning rechtvaardigt. 

 
5 Indien de student, ten gevolge van ziekte of bijzondere familieomstandigheden geen gebruik 

meer kan maken van het onderwijs, wordt deze student dringend geadviseerd om zo spoedig 
mogelijk nadat deze omstandigheid zich heeft voorgedaan contact op te nemen met de 
studentendecaan en, indien mogelijk, op het advies van deze studentendecaan, zich uit te 
schrijven als student en daardoor het verbruik van studiefinanciering te onderbreken. 

 
6 Er moet sprake zijn van verantwoord studeergedrag van de betrokken student. Dit betekent 

dat de student die vertraging oploopt, er alles aan moet doen c.q. moet hebben gedaan om 
zijn vertraging zo beperkt mogelijk te houden. Naast de melding bij de studentendecaan wordt 
van de student verwacht dat hij regelmatig contact houdt met de studentendecaan voor 
verdere studiebegeleiding, hulp bij de planning en voor de aanvraag van speciale faciliteiten. 

 

 Vaststellen studievertraging in het kader van afstudeersteun 

1 In overleg met de betrokken opleidingsmanager, mentor of de studieloopbaancoach en de 
studentendecaan wordt het aantal maanden vastgesteld dat studievertraging is ontstaan. Dit 
aantal maanden wordt opgenomen op het aanvraagformulier afstudeersteun.  
Bij de vaststelling van de tijdsduur van de afstudeersteun wordt het verband tussen de 
bijzondere omstandigheden en de onderwijsprogrammering in aanmerking genomen.  

 
2 De student, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1, wordt geadviseerd om, tijdens de periode waarin 

afstudeersteun wordt ontvangen, geen gebruik te maken van studiefinanciering en een 0-
eurolening af te sluiten bij DUO, als bedoeld in artikel 3.6 WSF 2000. Hierdoor blijft het recht 
op het gebruik van een OV-reisproduct bestaan. Indien er rechten zijn op het gebruik van een 
OV-reisproduct wordt gedurende het eerste jaar van de leenfase geen extra vergoeding 
verstrekt in het kader van de afstudeersteun.  
 

 Aanvraagprocedure afstudeersteun 

1 Een aanvraag voor afstudeersteun wordt met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde 
formulier (zie bijlage 1) gericht aan het College van Bestuur. Dit formulier dient volledig te zijn 
ingevuld (zie lid 2) en te zijn voorzien van het advies van de studentendecaan en van een 
akkoord door de desbetreffende academiedirecteur. Het advies van de studentendecaan 
wordt nader gespecificeerd op een advies-/toelichtingsformulier (zie bijlage 1). 

 
2 Een aanvraag bevat, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de volgende onderdelen: 

a een opgave van naam, voornamen, adres, studentnummer, bank/gironummer van de 
aanvrager, evenals de opleiding waarvoor de aanvrager is ingeschreven; 

b de ondertekening van het formulier door de aanvrager; 
c een meldingsformulier van de desbetreffende studentendecaan met de verklaring dat 

door de aanvrager tijdig melding is gedaan van de bijzondere omstandigheid; 
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d indien de aanvraag berust op een van de gronden, als genoemd in artikel 2.2 van dit 
hoofdstuk, tweede lid onder a, b en c, een verklaring van een (behandelend) arts, 
psycholoog of verloskundige waaruit blijkt gedurende welke periode de omstandigheden 
optraden; 

e indien de aanvraag berust op bijzondere familieomstandigheden, schriftelijke 
bewijsstukken waaruit de bijzondere familieomstandigheden blijken; 

f indien de aanvraag berust op ziekte of bijzondere familieomstandigheden en het mogelijk 
was om in de periode waarin die omstandigheden zich hebben voorgedaan het verbruik 
van studiefinanciering te onderbreken door toepassing van artikel 7.42, eerste lid onder b 
van de WHW: een bewijsstuk waaruit blijkt dat aanvrager om tussentijdse beëindiging 
van zijn inschrijving heeft verzocht; 

g een verklaring van de desbetreffende opleidingsmanager en de studentendecaan over 
de daadwerkelijk opgelopen studievertraging als gevolg van de bijzondere 
omstandigheid, in relatie tot het onderwijsprogramma; 

h een laatste bericht/beslissing van DUO met betrekking tot de genoten studiefinanciering; 
i een overzicht van de behaalde studieresultaten. 
 

3 De studentendecaan voorziet de aanvraag van de datum van binnenkomst en formuleert naar 
aanleiding van de aanvraag voor afstudeersteun een advies. Vervolgens stuurt de 
studentendecaan de aanvraag met de bijlagen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, naar de 
Toetsingscommissie Profileringsfonds, t.a.v. de secretaris van het CvB. 

 
4 Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en wordt de 

aanvraag teruggestuurd t.a.v. de betrokken studentendecaan. Er wordt een termijn van zes 
weken geboden om de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is 
aangevuld, wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen. De aanvrager wordt 
hiervan in kennis gesteld. 

 
 

 Behandeling en beslissing aanvraag afstudeersteun 

1 Het College van Bestuur beslist over de aanvraag, na toetsing door en advies van de 
Toetsingscommissie Profileringsfonds, uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag afstudeersteun. 

 
2 De beslissing houdt in: 

a de toekenning van een termijn van afstudeersteun over een te bepalen periode  
of 

b de afwijzing van de aanvraag  
of 

c het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend, of 
omdat een onvolledige aanvraag niet binnen de termijn is aangevuld. 

 
3 De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat de student tegen het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar kan indienen bij de Geschillenadviescommissie van Breda University of 
Applied Sciences. Een positieve beslissing omtrent de toekenning wordt middels een 
beschikking aan de student verstuurd. 

 
4 De afstudeersteun wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt 

uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. 
 

5 De omvang van de eerste toekenning van de afstudeersteun bedraagt maximaal zes 
kalendermaanden. Daarna kan de student, indien nodig, een nieuwe aanvraag indienen voor 
een verlenging van maximaal zes maanden.  
 

6 In afwijking van lid 4 kan op verzoek van de student en op advies van de decaan de 
afstudeersteun ook worden verstrekt in een eenmalige uitbetaling. 
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 Hoogte en duur van afstudeersteun (prestatiebeurs instroom 2014 of 
eerder) 

1 De hoogte van de afstudeersteun wordt gelijk gesteld aan de hoogte van de prestatiebeurs, 
met inbegrip van de basisbeurs, de aanvullende beurs, de partnertoeslag en de 
éénoudertoeslag. Het gaat daarbij om het bedrag dat de student genoot in de laatste maand 
van haar/zijn prestatiebeursperiode. Dit bedrag wordt mogelijk vermeerderd met het bedrag 
van de vergoeding van een OV-reisproduct, als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid van de WSF 
2000. De bedragen kunnen per student verschillend zijn, vanwege het feit dat deze worden 
gekoppeld aan de woonsituatie van de student en het inkomen van de ouders. 
 

2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, geldt voor de hoogte van de 
afstudeersteun voor de student die voldoet aan het bepaalde in artikel 2.1 lid 2 of lid 3 , het 
maximale maandbedrag van € 290,- . Dit bedrag is afgeleid van het maandelijkse 
basisbeursbedrag prestatiebeurs voor uitwonende studenten. 
 

3 De duur van de toekenning van de afstudeersteun bedraagt maximaal zes maanden. 
 

4 In voorkomende gevallen kan de toekenning eenmalig verlengd worden met een periode van 
maximaal 6 maanden. Hiertoe dient opnieuw een volledige aanvraag ingediend te worden 
onder verwijzing naar de eerdere aanvraag en toekenning. Informatie die tijdens de eerste 
aanvraag al verstrekt is en die ook van toepassing is voor de aanvraag van een verlenging, 
hoeft niet opnieuw te worden meegestuurd. 

 

 Hoogte en duur van afstudeersteun (instroom 2015 of later) 

1 De hoogte van de afstudeersteun is een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt vastgesteld 
naar aanleiding van de omstandigheden die van toepassing zijn: 
a Indien er recht is op aanvullende beurs en/of het reisproduct, en er wordt verlenging 

aangevraagd bij DUO van de studiefinancieringsperiode, dan wordt tijdens die 
verlenging (indien toegekend) uit het profileringsfonds het maandbedrag van € 290,- 
uitgekeerd. 

b Indien de omstandigheden het noodzakelijk maken dat meer ondersteuning nodig is 
dan in lid a bedoeld, kan na afloop van de tijdsspanne van de verlenging (door DUO) 
én de nominale studieduur, een vervolgaanvraag worden gedaan ter ondersteuning 
uit het profileringsfonds. Deze ondersteuning bestaat naast het maandbedrag van 
€290,- uit een vergoeding ter hoogte van de aanvullende beurs en eventueel het 
reisproduct. 

c Indien er recht is op een aanvullende beurs en/of het reisproduct, maar geen recht op 
verlenging van de beursrechten door DUO, dan kan ondersteuning geboden worden 
door het profileringsfonds. Deze ondersteuning wordt geboden na afloop van de 
nominale studieduur en bestaat uit het vaste maandbedrag van € 290,- aangevuld 
met een vergoeding voor de aanvullende beurs en/of het reisproduct.  

d Indien er geen recht is op aanvullende beurs en/of het reisproduct dan kan 
ondersteuning vanuit het profileringsfonds worden geboden. Deze ondersteuning 
wordt geboden na afloop van de nominale studieduur en bestaat uit het vaste 
maandbedrag van € 290,- eventueel aangevuld met een vergoeding voor het 
reisproduct.  

 
2 De duur van de toekenning van de afstudeersteun bedraagt maximaal zes maanden. 

 
3 In voorkomende gevallen kan de toekenning verlengd worden met een periode van maximaal 

zes maanden. Hiertoe dient opnieuw een volledige aanvraag ingediend te worden onder 
verwijzing naar de eerdere aanvraag en toekenning. Informatie die tijdens de eerste aanvraag 
al verstrekt is en die ook van toepassing is voor de aanvraag van een verlenging, hoeft niet 
opnieuw te worden meegestuurd. 
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 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van afstudeersteun 

1 Voorwaarde voor het ter beschikking stellen (uitbetalen) van de afstudeersteun is dat de 
student feitelijk studerende is, dat wil zeggen dat de desbetreffende student is ingeschreven 
als student aan een opleiding van Breda University of Applied Sciences. 

 
2 Een aanspraak op afstudeersteun van een student van Breda University of Applied Sciences, 

die ingeschreven is geweest aan een andere instelling voor hoger onderwijs en deze 
aanspraak tijdens die inschrijving heeft verkregen, wordt door het College van Bestuur 
aangemerkt als een beslissing tot toekenning van de aanspraak profileringsfonds Breda 
University of Applied Sciences.  

 
3 De uitbetaling van de toegekende afstudeersteun vindt plaats nadat de student, middels de 

originele beschikking (zie artikel 2.5 lid 3) de uitbetaling heeft aangevraagd. Deze beschikking 
dient, volledig ingevuld en ondertekend, verzonden te worden t.a.v. de secretaris van het 
CvB. Naar aanleiding hiervan wordt de hoogte van de afstudeersteun vastgesteld met behulp 
van de bijbehorende bewijsstukken van DUO. Zo spoedig na deze vaststelling zal Breda 
University of Applied Sciences beginnen met de uitbetaling van de afstudeersteun. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de door de student aangegeven ingangsdatum. 
 

4 In afwijking van lid 3 geldt voor de student zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 2, een vastgesteld 
maandbedrag van € 290,- als afstudeersteun. 
Uitbetaling hiervan start in de maand volgend op de datum waarop het besluit over de 
toekenning afstudeersteun heeft plaatsgevonden. In dit geval hoeft de betrokken student zelf 
geen verdere actie te ondernemen. 
 

5 De student die afstudeersteun ontvangt dient gedurende de periode waarin deze steun wordt 
verleend zich daadwerkelijk in te zetten voor de studie en het behalen van het diploma. 
Tussentijds dient deze inzet aangetoond te worden tijdens een gesprek met een 
studentendecaan. 

 
6 Indien de behaalde studievoortgang onvoldoende is, zal de studentendecaan hiervan melding 

doen bij de secretaris van het CvB alsmede het advies geven om de afstudeersteun stop te 
zetten en/of eventueel terug te vorderen. 
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 BESTUURSBEURS 

 Doelgroep voor bestuursbeurs 

1 Het College van Bestuur treft voorzieningen voor de financiële ondersteuning van de student 
die wettelijk collegegeld verschuldigd is en die is ingeschreven aan een opleiding van Breda 
University of Applied Sciences waarvoor hem nog geen graad is verleend en die activiteiten 
op bestuurlijk of maatschappelijk gebied uitoefent, die naar oordeel van het College van 
Bestuur, mede in het belang zijn van Breda University of Applied Sciences en/of van het 
onderwijs.  
 

2 Als activiteiten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden aangemerkt: 
a het lidmaatschap van het bestuur van een studievereniging die bijdraagt aan het 

studieklimaat/de studievoortgang. Voor de toepassing van deze regeling worden 
verenigingen in aanmerking genomen die: 
- volledig rechtsbevoegd zijn; 
- zich volgens de statuten richten op de studenten van Breda University of Applied 

Sciences of op de student in ruimere zin; 
- toegankelijk zijn voor elke student. 

b het lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad, een deelraad, een studentenraad of 
een opleidingscommissie, evenals van het bestuur van een stichting die volgens haar 
statuten tot doel heeft de exploitatie van voorzieningen behorende tot de 
studentenvoorzieningen, dan wel van een daarmee naar het oordeel van het College van 
Bestuur, gelet op haar taak, gelijk te stellen orgaan. 

c andere door het College van Bestuur te bepalen omstandigheden waarin betrokkene 
activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van Breda University 
of Applied Sciences. 

 
3 In aanvulling op het bepaalde in lid 2 kan een aanvraag voor een bestuursbeurs ook gedaan 

worden door een bestuurslid van een studentenvereniging die geregistreerd is bij Breda 
University of Applied Sciences. Hiervoor zijn per studiejaar maximaal 20 bestuursbeurzen 
beschikbaar. Per studentenvereniging zijn maximaal drie bestuursbeurzen beschikbaar. 
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  Indien in een studiejaar het 
maximale aantal toekenningen is bereikt, worden geen nieuwe aanvragen meer in 
behandeling genomen. Wel zal, indien mogelijk, de niet behandelde aanvraag met voorrang 
worden behandeld in het daarop volgende studiejaar.  
 

4 Voor de in lid 3 bedoelde registratie van de studentenvereniging is het noodzakelijk dat de 
vereniging de volgende documenten  aanlevert: 
- Het meest recente uittreksel van de Kamer van Koophandel; 
- De actuele  statuten; 
- Een beschrijving van de doelstellingen van het bestuur voor het betreffende studiejaar; 
- Een activiteitenplan met begroting voor het desbetreffende studiejaar. 

 
5 De bestuursbeurzen zijn in principe bedoeld voor de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester van de vereniging. De vereniging kan echter besluiten om een ander 
bestuurslid of commissielid in aanmerking te laten komen voor een bestuursbeurs. In dit geval 
dient de aanvraag vergezeld te gaan van het bestuursbesluit.  

 
6 De aanvraag voor een bestuursbeurs is een persoonlijke aanvraag. Hiervoor dient gebruik te 

worden gemaakt van het desbetreffende aanvraagformulier (zie bijlage 2). Dit formulier dient 
uiterlijk binnen één maand na aanvang van de bestuursperiode te worden opgestuurd t.a.v. 
de secretaris van het CvB. Indien het formulier later wordt ontvangen, en de beurs wordt 
toegekend, zal de uitbetaling van de beurs hierop worden aangepast qua aantal maanden.  
 

7 Bestuursactiviteiten waarvoor een student een vergoeding ontvangt op basis van de regeling 
administratieve regels landelijke afstudeersteun hoger onderwijs (inwerkingtreding 21 juni 
1997), komen niet voor vergoeding uit het Profileringsfonds in aanmerking. Dit geldt ook voor 
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studenten die een financiële vergoeding van Breda University of Applied Sciences ontvangen 
voor hun deelname aan medezeggenschapsorganen. 

 Aanvraagprocedure bestuursbeurs 

1 Een aanvraag voor een bestuursbeurs wordt met gebruikmaking van het daartoe 
vastgestelde formulier (zie bijlage 2) gericht aan het College van Bestuur. 
Een aanvraag bevat, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de volgende onderdelen: 
a een opgave van naam, voornamen, adres, studentnummer, bank/gironummer van de 

aanvrager, evenals de opleiding waarvoor de aanvrager is ingeschreven; 
b een ondertekening van het formulier door de aanvrager; 
c een meldingsformulier van de desbetreffende studentendecaan met de verklaring dat 

door de aanvrager tijdig melding is gedaan van de bestuursactiviteiten; 
d een adviesverklaring van de desbetreffende opleidingsmanager en de studentendecaan; 
e een toelichting van de bestuursactiviteiten door de student, hierbij dient tevens het 

formulier dat is opgenomen in bijlage 3 van deze regeling, volledig te worden ingevuld. 
Dit formulier bevat een inschatting van de uit te voeren bestuursactiviteiten2 en de 
daarbij benodigde inspanning in klokuren. 

 
2 De studentendecaan voorziet de aanvraag van de datum van binnenkomst en formuleert naar 

aanleiding van het ondersteuningsverzoek een advies. Vervolgens stuurt de studentendecaan 
de aanvraag met de bijlagen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, naar de Toetsingscommissie 
Profileringsfonds, t.a.v. de secretaris van het CvB. 

 
3 De aanvraag dient te worden ingediend in de periode vanaf drie maanden voor aanvang tot 

en met een maand na aanvang van de bestuursperiode. 
 
4 Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaart en wordt de 

aanvraag terug gestuurd t.a.v. de betrokken studentendecaan. Er wordt een termijn van zes 
weken geboden om de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is 
aangevuld, wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen. De aanvrager wordt 
hiervan in kennis gesteld. 

 

 Behandeling en beslissing aanvraag voor de bestuursbeurs 

1 Het College van Bestuur beslist over het verzoek voor de bestuursbeurs, na toetsing door en 
advies van de Toetsingscommissie Profileringsfonds, uiterlijk binnen acht weken nadat de 
aanvraag is ingediend. 

 
2 De beslissing houdt in: 

a de toekenning van een termijn van afstudeersteun over een te bepalen periode 
 of 
b de afwijzing van de aanvraag 
 of 
c het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend, of 

omdat een onvolledige aanvraag niet binnen de termijn is aangevuld. 
 
3 De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat zij/hij tegen het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar kan indienen bij de Geschillenadviescommissie van Breda University of 
Applied Sciences. 

 

                                                      
2 Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten en/of bijwonen van verenigingsavonden wordt niet als bestuursactiviteit gezien. 
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 Hoogte en duur van de bestuursbeurs 

1 De hoogte van de bestuursbeurs is afhankelijk van het aantal uren dat besteed wordt aan de 
bestuursfunctie. Aan de hoogte van het bedrag van de bestuursbeurs is een maximum 
gesteld van € 350,- per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het geschat gemiddelde uurloon 
van een student in een bijbaan, op basis van 1,5 dag per week. Het maximale bedrag wordt 
toegekend als er minimaal 50 uur per maand besteed wordt aan de bestuursactiviteiten. 

 
2 De duur van de bestuursbeurs bedraagt maximaal twaalf maanden. De bestuursbeurs kan 

éénmaal met maximaal twaalf maanden worden verlengd. 
 
3 De toekenning van de bestuursbeurs is in eerste instantie voor een periode van zes 

maanden. In de zesde maand van die periode dient een verantwoording van de daadwerkelijk 
bestede uren te worden overlegd. Indien deze verantwoording voldoet aan de gestelde norm, 
worden ook de volgende zes maanden uitbetaald. 

 
4 De in lid 3 bedoelde tussentijdse verantwoording geldt ook voor een eventuele verlenging van 

de bestuursbeurs. 
 

5 De in lid 3 en lid 4 van dit artikel bedoelde verantwoording dient te worden verstuurd naar de 
secretaris van het CvB. 
 

 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een bestuursbeurs 

1 Voorwaarde voor het ter beschikking stellen (uitbetalen) van de bestuursbeurs is dat de 
student feitelijk studerende is, dat wil zeggen dat de desbetreffende student is ingeschreven 
als student aan een opleiding van Breda University of Applied Sciences. 

 
2 Uitbetaling van de bestuursbeurs start in de maand volgend op de datum waarop het besluit 

over de toekenning bestuursbeurs heeft plaatsgevonden. De betrokken student hoeft zelf 
geen verdere actie te ondernemen. 
 

3 Indien degene aan wie een bestuursbeurs verstrekt is niet (meer) voldoet aan de 
voorwaarden waaronder deze beurs verstrekt is, dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden 
gemeld aan de studentendecaan. De studentendecaan doet hiervan melding bij de secretaris 
van het CvB. Deze draagt er zorg voor dat CFA de betaling van beurs stopt. Breda University 
of Applied Sciences houdt zich het recht voor om (een deel van) de beurs terug te vorderen 
indien blijkt dat de uitbetaling betrekking heeft gehad op een periode waarin geen rechten 
ontleend mochten worden. 

 
 

 Collegegeldvrij besturen 

1 Indien een student bij Breda University of Applied Sciences is ingeschreven kan het College 
van Bestuur eenmalig voor de periode van maximaal een studiejaar deze student vrijstellen 
voor het betalen van het wettelijk collegegeld indien de student voltijds: 
a lid is van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang (vergelijkbaar met 

LSVb of ISO) met volledige rechtsbevoegdheid of de MR of 
b activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied ontplooit die naar oordeel van het 

CvB3 mede in belang zijn van (het onderwijs van) Breda University of Applied Sciences. 
Gedurende deze periode mag de student geen onderwijs volgen of deelnemen aan examens 
of tentamens bij Breda University of Applied Sciences of bij een andere hoger onderwijs 
instelling. 
Daarnaast mag het lidmaatschap zoals bedoeld onder a, en mogen de activiteiten zoals 
bedoeld onder b, niet commercieel van aard zijn. 

                                                      
3 Hiervoor bestaat geen richtlijn binnen Breda University of Applied Sciences. Het gaat om activiteiten die een belasting hebben 
van een voltijd dienstverband, waarvoor de bestuursbeurs zoals bedoeld in artikel 3.1 ontoereikend is. 
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2 Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de bestuurder een overeenkomst 
Collegegeldvrij besturen met Breda University of Applied Sciences te ondertekening. In deze 
overeenkomst worden in ieder geval de rechten en plichten4 van de bestuurder en de datum 
van uitbetaling van de financiële ondersteuning geregeld. 
 

3 De overeenkomst, zoals bedoeld in lid 2, wordt aangegaan voor een aaneengesloten periode 
van één bestuursjaar en kan worden aangevraagd bij de Toetsingscommissie 
Profileringsfonds. Deze aanvraag dient te worden ingediend in de periode vanaf drie 
maanden voor aanvang tot en met een maand na aanvang van de bestuursperiode.  
 

 

  

                                                      
4 In deze overeenkomst wordt in ieder geval geregeld dat de student/bestuurder gedurende de collegegeldvrije bestuursperiode 
recht heeft op het gebruik van Breda University of Applied Sciences faciliteiten maar niet op het onderwijs. Daarnaast 
heeft de student/bestuurder het recht op terugkeer bij de opleiding (mits niet afgestudeerd) en het recht op uitzondering op de 
bepaling in OER over het vervallen van studiepunten bij het onderbreken van de inschrijving. 
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 TOPSPORTBEURS 

 Doelgroep voor een topsportbeurs 

1 Het College van Bestuur treft voorzieningen voor de financiële ondersteuning van de student 
die wettelijk collegegeld verschuldigd is en die is ingeschreven aan een opleiding van Breda 
University of Applied Sciences waarvoor hem nog geen graad is verleend en die 
a topsport beoefent (mits niet gesponsord) 

en/of 
b Breda University of Applied Sciences vertegenwoordigt in 

(onderwijs)wedstrijden/competities/manifestaties in binnen- en buitenland. 
 
2 Van topsport, zoals bedoeld in lid 1a van artikel, is sprake indien de sportactiviteiten op 

(inter)nationaal niveau (categorie A en B conform normen NOC/NSF) worden verricht met 
een tijdsbesteding van gemiddeld 10 tot 15 uur per week, gedurende minimaal zes maanden. 
Wanneer een student niet binnen deze categorie valt, kan de Toetsingscommissie 
Profileringsfonds adviseren om de aanvrager alsnog in aanmerking kan laten komen voor 
(een deel) van de topsportbeurs. 

 
3 De student die Breda University of Applied Sciences vertegenwoordigt in 

(onderwijs)wedstrijden/competities/manifestaties in binnen- en buitenland, zoals bedoeld in lid 
1b van artikel 1 van dit hoofdstuk kan eveneens in aanmerking komen voor gemaakte reis- en 
verblijfskosten. 

 

 Aanvraagprocedure topsportbeurs 

1 Een aanvraag voor een topsportbeurs wordt, met gebruikmaking van het daartoe 
vastgestelde formulier (zie bijlage 4), gericht aan het College van Bestuur. 
Een aanvraag bevat op straffe van niet-ontvankelijkheid de volgende onderdelen: 
a een opgave van naam, voornamen, adres, studentnummer, bank/gironummer van de 

aanvrager, evenals de opleiding waarvoor de aanvrager is ingeschreven; 
b een ondertekening door de aanvrager; 
c een verklaring van de desbetreffende studentendecaan en opleidingsmanager; 
d een verklaring van de aanvrager over de wijze waarop de topsportactiviteiten worden 

uitgevoerd. Per sportactiviteit wordt aan de student gevraagd om aan de hand van 
schriftelijke bewijsstukken en verklaringen (door de trainer of coach opgestelde 
trainingsschema’s, competitieroosters etc.), aan te tonen dat topsport wordt beoefend. 

 
2 De studentendecaan voorziet de aanvraag van de datum van binnenkomst en formuleert naar 

aanleiding van het ondersteuningsverzoek een advies. Vervolgens stuurt de studentendecaan 
de aanvraag met de bijlagen, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, naar de secretaris van de 
Toetsingscommissie Profileringsfonds, t.a.v. de secretaris van het CvB. 

 
3 Indien de aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager een termijn van zes weken om de 

aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is aangevuld, wordt de 
aanvraag verder niet behandeld. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. 
 

 Behandeling en beslissing aanvraag topsportbeurs 

1 Na toetsing door en advies van de Toetsingscommissie Profileringsfonds, beslist het College 
van Bestuur over de aanvraag topsportbeurs, uiterlijk binnen acht weken nadat de aanvraag 
is ingediend. 

 
2 De beslissing houdt in: 

a de toekenning van een topsportbeurs over een te bepalen periode 
 of 
b de afwijzing van de aanvraag 
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 of 
c het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend, of 

omdat een onvolledige aanvraag niet binnen de termijn is aangevuld. 
 

3 Indien ook een verzoek wordt gedaan voor de vergoeding van de kosten, zoals bedoeld in  
lid 3 van artikel 4.1, dient de aanvrager een specificatie van de gemaakte kosten mee te 
sturen bij de aanvraag. Indien de kosten te maken hebben met toekomstige activiteiten, dient 
een nauwkeurige begroting van de te maken kosten te worden meegezonden.  

 
4 De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar kan indienen bij de Geschillenadviescommissie van Breda University of 
Applied Sciences. 
 

 Hoogte en duur topsportbeurs 

1 De hoogte van de topsportbeurs is afhankelijk van de tijdsbesteding door de student. Aan de 
hoogte van het bedrag is een maximum gesteld van € 350,-. Dit bedrag is gelijkgesteld aan 
de maximale bestuursbeurs . 

 
2 De duur van de topsportbeurs bedraagt maximaal twaalf maanden met de mogelijkheid om dit 

éénmaal voor maximaal twaalf maanden te verlengen. 
 

3 Indien de aanvraag ook gaat om een mogelijke vergoeding van kosten, zoals bedoeld in lid 3 
van artikel 4.1, wordt vastgesteld welke kosten worden vergoed. 

 

 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een topsportbeurs 

1 Voorwaarde voor het ter beschikking stellen (uitbetalen) van de topsportbeurs is dat de 
student feitelijk studerende is, dat wil zeggen dat de desbetreffende student is ingeschreven 
als student aan een opleiding van Breda University of Applied Sciences. 

 
2 Uitbetaling van de topsportbeurs start in de maand volgend op de datum waarin 

besluitvorming over de toekenning afstudeersteun heeft plaatsgevonden. De betrokken 
student hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. 
 

3 Indien degene aan wie een topsportbeurs verstrekt is niet (meer) voldoet aan de voorwaarden 
waaronder deze beurs verstrekt is, dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan 
de studentendecaan. De studentendecaan doet hiervan melding bij de secretaris van het 
CvB. Deze draagt er zorg voor dat CFA de betaling van beurs stopt. Breda University of 
Applied Sciences houdt zich het recht voor om (een deel van) de beurs terug te vorderen 
indien blijkt dat de uitbetaling betrekking heeft gehad op een periode waarin geen rechten 
ontleend mochten worden. 
 

4 In het geval dat de verstrekte ondersteuning gebaseerd is op een aanvraag van nog te maken 
kosten, kan het CvB besluiten om hiertoe een voorschot toe te kennen.  
Controle van de rechtmatigheid van de toegekende vergoeding vindt achteraf plaats. De 
betrokken student is hierbij verplicht om bewijzen van de daadwerkelijk gemaakte kosten, 
binnen twee weken nadat de activiteiten zijn afgerond, te overleggen. Breda University of 
Applied Sciences houdt zich het recht voor om (een deel van) de topsportbeurs terug te 
vorderen indien de verantwoording onvoldoende of incompleet is. 
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 TOPTALENTBEURS 

 Doelgroep voor een toptalentbeurs 

1 Een student komt voor een toptalentbeurs in aanmerking als hij is ingeschreven aan een 
opleiding van Breda University of Applied Sciences waarvoor hem nog geen graad is verleend 
en 
a door de academiedirecteur worden aangemerkt als toptalent en/of excellent 

en/of 
b Breda University of Applied Sciences vertegenwoordigt in 

(onderwijs)wedstrijden/competities/manifestaties in binnen- en buitenland; 
 

2 Studenten die Breda University of Applied Sciences vertegenwoordigen in 
(onderwijs)wedstrijden/competities/manifestaties in binnen- en buitenland, zoals bedoeld in lid 
1b van artikel 1 van dit hoofdstuk kunnen eveneens in aanmerking komen voor de gemaakte 
reis- en verblijfskosten. 

 

 Aanvraagprocedure toptalentbeurs 

1 Een aanvraag voor een toptalentbeurs wordt, met gebruikmaking van het daartoe 
vastgestelde formulier (zie bijlage 5), gericht aan het College van Bestuur.  
Een aanvraag bevat op straffe van niet-ontvankelijkheid de volgende onderdelen: 
a een opgave van naam, voornamen, adres, studentnummer, bank/gironummer van de 

aanvrager, evenals de opleiding waarvoor de aanvrager is ingeschreven; 
b een ondertekening door de aanvrager; 
c een ondertekening door de desbetreffende studentendecaan en opleidingsmanager;  
d een verklaring van de desbetreffende opleidingsmanager en/of studentendecaan met 

een motivatie van het feit waarom de student als toptalent moet worden beschouwd. 
  

2 De studentendecaan voorziet de aanvraag van de datum van binnenkomst en formuleert naar 
aanleiding van het ondersteuningsverzoek zijn/haar advies. Vervolgens stuurt de 
studentendecaan de aanvraag met de bijlagen, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, naar de 
Toetsingscommissie Profileringsfonds, t.a.v. de secretaris van het CvB. 

 
3 Indien de aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager een termijn van zes weken om de 

aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is aangevuld, wordt de 
aanvraag verder niet behandeld. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. 
 

 Hoogte en duur toptalentbeurs 

 
1 De hoogte van de toptalentbeurs is mede afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten 

die gepaard zijn gegaan met de in artikel 5.1 lid b bedoelde activiteiten. Het maximale bedrag 
van de toptalentbeurs komt overeen met de maximale vergoeding in het kader van de 
bestuursbeurs over een periode van zes maanden en bedraagt derhalve € 2.100,-. 
 

2 Bij het bepalen van de hoogte van de toptalentbeurs wordt ook een afweging gemaakt tussen 
het belang voor Breda University of Applied Sciences en het belang voor de student. Op 
basis hiervan kan bepaald worden dat maximaal 25% van het te declareren bedrag voor 
rekening van de student zelf is. 
 

3 De Breda University of Applied Sciences verstrekt geen vergoeding voor eten en drinken 
genuttigd tijdens de activiteiten en/of het verblijf. Deze kosten zijn altijd voor rekening van de 
aanvrager en kunnen daarmee geen onderdeel zijn van het te declareren bedrag. 
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 Behandeling en beslissing aanvraag toptalentbeurs 

1 Na toetsing door en advies van de Toetsingscommissie Profileringsfonds, beslist het College 
van Bestuur over de aanvraag toptalentbeurs, uiterlijk binnen acht weken nadat de aanvraag 
is ingediend. 

 
2 De beslissing houdt in: 

a de toekenning van de aanvraag 
of 

b de afwijzing van de aanvraag 
of 

c het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend, of 
omdat een onvolledige aanvraag niet binnen de termijn is aangevuld. 

 
3 De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar kan indienen bij de Geschillenadviescommissie van Breda University of 
Applied Sciences. 

 

 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een toptalentbeurs 

 
1 Voorwaarde voor het ter beschikking stellen (uitbetalen) van de toptalentbeurs is dat de 

student feitelijk studerende is, dat wil zeggen dat de desbetreffende student is ingeschreven 
als student aan een opleiding van Breda University of Applied Sciences. 

 
2 De uitbetaling van de toptalentbeurs is mede gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte 

kosten. Voordat tot uitbetaling hiervan wordt overgegaan, dienen deze bewijsstukken te 
worden overhandigd.  
De Toetsingscommissie Profileringsfonds controleert de bijbehorende rekeningen en doet een 
voorstel tot uitbetaling van de toptalentbeurs aan het CvB.  
 

3 In afwijking van lid 2 kan de Toetsingscommissie Profileringsfonds het CvB adviseren om de 
aanvrager een voorschot van de nog te maken reis- en/of verblijfskosten te verstrekken. 
Controle van de rechtmatigheid van de hoogte van de toptalentbeurs vind achteraf plaats. 
Breda University of Applied Sciences houdt zich het recht voor om (een deel van) de 
toptalentbeurs terug te vorderen indien de verantwoording onvoldoende of incompleet is. 
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 Scholarship (kennisbeurs) 

 Doelgroep voor een Scholarship van Breda University of Applied 
Sciences 

1 De Scholarship van Breda University of Applied Sciences is bedoeld voor de niet-EER student 
die is ingeschreven aan een bekostigde opleiding van Breda University of Applied Sciences 
waarvoor hem nog geen graad is verleend en die het instellingscollegegeld moeten betalen 
voor die inschrijving. 

 
2 De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Scholarship, zoals bedoeld in lid 1 van 

dit artikel, zijn: 
a in bezit van een niet-EER nationaliteit; 
b voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot en verblijf in Nederland volgens de 

richtlijnen van de IND: woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of grensregio; 
c geen recht op studiefinanciering van de Nederlandse overheid (door bijvoorbeeld verblijf 

bij partner); 
d geen recht op een andere beurs;  
e aanmelding dient voor 1 mei van enig jaar plaats te vinden. 

 
3 De student die in aanmerking wil komen voor een Scholarship van Breda University of 

Applied Sciences dient: 
a  alle door International Office opgevraagde documenten (bijvoorbeeld de 

verblijfsvergunning) op tijd aanleveren  
 en 
b zich houden aan de regels en voorwaarden van Breda University of Applied Sciences 

zoals ondermeer is vastgelegd in de gedragscode buitenlandse student en het 
studentenstatuut. 

 

 Aanvraagprocedure Scholarship (kennisbeurs) 

1 Een aanvraag voor een Bachelor Scholarship dient voor 1 juni van enig jaar met 
gebruikmaking van het daartoe vastgestelde formulier (zie bijlage 6) te worden gericht aan 
het College van Bestuur en ingediend bij de dienst CFA. 

 
2 Voorselectie van kandidaten voor een Scholarship vindt plaats door CFA Studentoffice/IO in 

overleg met de betrokken opleiding of academie. 
 

3 De dienst CFA stelt een overzicht op van alle Scholarshipkandidaten en stuurt dit overzicht 
naar de Toetsingscommissie Profileringsfonds, t.a.v. de secretaris van het CvB. 

 

 Behandeling en beslissing 

De toekenning van de financiële ondersteuning geschiedt door een besluit van het College van 
Bestuur op basis van advies van en toetsing door de Toetsingscommissie Profileringsfonds. 

 

 Hoogte en duur Scholarship (kennisbeurs) 

1 De Scholarships (kennisbeurzen) worden telkens toegekend voor de duur van één studiejaar. 
 
2 De Scholarship, zoals bedoeld in artikel 6.1 bedraagt € 3.000,- in het eerste jaar van de 

inschrijving. De beurs wordt toegekend in de vorm van een reductie op het collegegeld. 
 
3 Indien de student minimaal 48 ECTS behaalt in het betreffende eerste studiejaar wordt in het 

tweede en volgende jaren een beurs toegekend van € 1.500,-. Ook voor de vervolgjaren geldt 
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de studievoortgangseis van het behalen van 48 ECTS credits per jaar. Ook deze beurs wordt 
toegekend in de vorm van een reductie op het collegegeld. 

 
4 Beurstoekenningen vinden plaats voor ten hoogste het aantal jaren van de reguliere duur van 

de studie. 
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 SLOTBEPALINGEN 

 Hardheidsclausule 

In bijzondere omstandigheden kan het College van Bestuur van het bepaalde in deze regeling 
afwijken. Dit is ter beoordeling van het College van Bestuur. In dit soort gevallen wordt altijd advies 
gevraagd van de Toetsingscommissie Profileringsfonds.  
De afwijking is gebaseerd op het oordeel van het College van Bestuur dat de afwijzing van een 
verzoek op grond van deze regeling of de toepassing van bepalingen in deze regeling, tot 
onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden. 
 

 Terugbetaling 

In geval betrokkene niet heeft voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in deze regeling wordt de 
toegekende financiële ondersteuning omgezet in een rentedragende lening. De beurs dient dan 
terugbetaald te worden in maandelijkse termijnen van € 100,- Deze terugbetaling geschiedt via een 
automatische incasso, aanvangend aan het einde van de eerste volle maand na de constatering door 
het CvB dat niet voldaan wordt aan de bedoelde voorwaarden. In afwijking van bovenstaande kan in 
overleg met de student een andere terugbetalingsregeling overeengekomen worden.  
 

 Vaststelling en inwerkingtreding 

1 De regeling Profileringsfonds wordt opgesteld door de Toetsingscommissie Profileringsfonds. 
 
2 Het College van Bestuur keurt de regeling Profileringsfonds goed en vraagt de 

medezeggenschapsraad (MR) om instemming. 
 

3 Deze regeling treedt in werking per 1 september 2017 en wordt gepubliceerd op internet en 
intranet.  
 

4 De Toetsingscommissie Profileringsfonds bewaakt de actualiteit van de regeling. Jaarlijks 
wordt het maandbedrag behorende bij de beurzen met een vast bedrag (zoals bestuursbeurs 
en topsportbeurs) vastgesteld aan de hand van informatie van DUO over de bedragen die 
behoren bij de maandelijkse studiefinanciering. Het nieuwe maandbedrag zal via de website 
bekend worden gemaakt en met ingang van die datum gehanteerd worden in de uitvoering 
van deze regeling. 
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Bijlage 1  Aanvraagformulier afstudeersteun 

 
 

Persoonlijke gegevens aanvrager 

 Naam en voorletters   

Correspondentie adres   

Postcode en woonplaats   

BUas  e-mailadres  

Telefoonnummer   

Opleiding   

Id-code   

Giro- of banknummer (BIC en IBAN)   
 
 
 
 

De student heeft d.d. ……………………… bij de studentendecaan melding gemaakt van de 
omstandigheid/-heden* (*aankruisen wat van toepassing is): 

O 1. Ziekte van de aanvrager 

O 2. Bijzondere familieomstandigheden 

O 3. Zwangerschap en evt. daaruit voortvloeiend ouderschap 

O 4. Lichamelijke of zintuiglijke beperking of een andere functiebeperking 

O 5. Onvoldoende studeerbaar onderwijsprogramma 

O 6. Onbillijkheid van overwegende aard 

O 7. Aan de opleiding is niet opnieuw accreditatie verleend en student heeft het diploma nog 
niet behaald 
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De volgende bewijsstukken ondersteunen de aanvraag* (*aankruisen wat van toepassing is): 
 

O Medische verklaring 

O Motivatiebrief van de betrokken studentendecaan (coach, mentor, belangenbehartiger of 
anderen) 

O Motivatiebrief van de aanvrager 

O Overzicht van studieresultaten 

O Laatste bericht/beslissing DUO 

O Eventueel reeds eerder verkregen aanspraken/toewijzingen (o.a. verlenging DUO) 

O Adviesformulier aanvraag afstudeersteun 

 
 
Uitbetaling 
Student verzoekt om uitbetaling per* .................................................................................. 
*gewenste datum aangeven 

 

Student verklaart wel/geen* gebruik te maken van het Studentenreisproduct gedurende de periode 
van afstudeersteun middels een nul (0) euro lening bij DUO.  

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 
 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROFILERINGSFONDS 
Adviesformulier afstudeersteun 
 
 
Behorende bij de aanvraag van:.................................................................... in het studiejaar 20.... - 20.... 
 
 
Advies studentendecaan 
Ondergetekende adviseert positief voor een toewijzing voor …….. maanden financiële ondersteuning ten aanzien 
van de aanvraag afstudeersteun.  
Toelichting (graag zo volledig mogelijk): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Advies academiedirecteur 
Ondergetekende adviseert positief/negatief* ten aanzien van de aanvraag afstudeersteun. 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Controle Toetsingscommissie  
Ondergetekende verklaart, namens de Toetsingscommissie, dat de aanvrager staat ingeschreven als student en 
het afsluitend examen nog niet heeft behaald. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van toekenning. 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage 2  Aanvraagformulier bestuursbeurs 

Persoonlijke gegevens aanvrager 

 Naam en voorletters   

Correspondentie adres   

Postcode en woonplaats   

Buas e-mailadres  

Telefoonnummer   

Functie bij vereniging   

Id-code   

Giro- of banknummer (BIC en IBAN)   
 

De student heeft d.d. ……………………… bij de studentendecaan een aanvraag ingediend 
voor het verkrijgen van een bestuursbeurs. 

De volgende bewijsstukken ondersteunen de aanvraag (aankruisen wat van toepassing is) 

O  Motivatiebrief van de betrokken studentendecaan of andere belangenbehartiger  

O 

 Motivatiebrief van de aanvrager bevattende: 
- taken (uitvoerenden/zelfstandige/leidinggevende)  
- verantwoordelijkheden  
- taak en urenbegroting 

einddoelen en leerdoelen (individuele en beroepscompetenties) 

O 

Informatie over de vereniging1: 
- Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel 
- Actuele statuten 
- Een beschrijving van de doelstellingen van het bestuur voor het betreffende studiejaar 
- Actviteitenplan met begroting voor het betreffende studiejaar 

O  Overzicht van de studieresultaten 

O  Adviesformulier bestuursbeurs 
1 Alleen aanleveren indien dit nog niet is aangeleverd bij de aanvraag van een andere bestuursbeurs van deze vereniging 
 
Uitbetaling 
Student verzoekt om uitbetaling per* .................................................................................. 
*gewenste datum aangeven 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………  
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PROFILERINGSFONDS 
Adviesformulier bestuursbeurs 
 
 
Behorende bij de aanvraag van:.................................................................... in het studiejaar 20.... - 20.... 
 
 
Advies studentendecaan 
Ondergetekende adviseert positief voor een toewijzing voor …….. maanden financiële ondersteuning in het 
kader van een bestuursbeurs.  
Toelichting (graag zo volledig mogelijk): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Advies academiedirecteur 
Ondergetekende adviseert positief/negatief* ten aanzien van de aanvraag bestuursbeurs. 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Controle Toetsingscommissie  
Ondergetekende verklaart, namens de Toetsingscommissie, dat de aanvrager staat ingeschreven als student en 
het afsluitend examen nog niet heeft behaald. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van toekenning. 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage 3 Urenverantwoording Bestuursbeurs5 

 
 
 
 
Naam: 
 
Functie: 
 
Studentenvereniging: 
 
 

datum 
activiteit 

aard 
activiteit 

taken  tijdsduur 
voorbereiding  

tijdsduur 
activiteit  

     
     
     
     
     
     
     
     

Totaal   
 
 
 

Ondergetekende verklaard bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
  

                                                      
5 Bovenstaande format van de urenverantwoording is een voorbeeld. De student kan een eigen bestand gebruiken om de 
gevraagde gegevens aan te leveren. De gegevens dienen ondertekend te worden door de aanvrager.  
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Bijlage 4  Aanvraagformulier topsportbeurs 

 
 

Persoonlijke gegevens aanvrager 

 Naam en voorletters   

Correspondentie adres   

Postcode en woonplaats   

BUas e-mailadres  

Telefoonnummer   

Opleiding   

Id-code   

Giro- of banknummer (BIC en IBAN)   
 

De student heeft d.d. ……………………… bij de studentendecaan een aanvraag ingediend 
voor het verkrijgen van een topsportbeurs. 

De volgende bewijsstukken ondersteunen de aanvraag (aankruisen wat van toepassing is) 

O   Verklaring en bewijsstukken van de topsportorganisatie, coach, trainer 

O   Motivatiebrief van de aanvrager 

O   Eventueel reeds eerder verkregen aanspraken/toewijzingen uit hoofde van de bedoelde 
activiteiten 

O   Overzicht van de studieresultaten 

O   Verklaring dat de topsport wordt/werd beoefend in de periode dat de student recht 
heeft/had op een prestatiebeurs 

O   Adviesformulier topsportbeurs 

 
Uitbetaling 
Student verzoekt om uitbetaling per* .................................................................................. 
*gewenste datum aangeven 

 
 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:………………………………………………………………………………………………………………… 



Regeling Profileringsfonds       29 
 

PROFILERINGSFONDS 
Adviesformulier topsportbeurs 
 
 
Behorende bij de aanvraag van:.................................................................... in het studiejaar 20.... - 20.... 
 
 
Advies studentendecaan 
Ondergetekende adviseert positief voor een toewijzing voor …….. maanden financiële ondersteuning in het 
kader van een topsportbeurs.  
Toelichting (graag zo volledig mogelijk): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Advies academiedirecteur 
Ondergetekende adviseert positief/negatief* ten aanzien van de aanvraag topsportbeurs. 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Controle Toetsingscommissie  
Ondergetekende verklaart, namens de Toetsingscommissie, dat de aanvrager staat ingeschreven als student en 
het afsluitend examen nog niet heeft behaald. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van toekenning. 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage 5  Aanvraagformulier toptalentbeurs 

 
 

Persoonlijke gegevens aanvrager 

 Naam en voorletters   

Correspondentie adres   

Postcode en woonplaats   

BUas e-mailadres  

Telefoonnummer   

Opleiding   

Id-code   

Giro- of banknummer (BIC en IBAN)   
 

De student heeft d.d. ……………………… bij de studentendecaan een aanvraag ingediend voor 
het verkrijgen van een toptalentbeurs. 

De volgende bewijsstukken ondersteunen de aanvraag (aankruisen wat van toepassing is) 

O   
Bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager Breda University of Applied Sciences 
vertegenwoordigt in (onderwijs)wedstrijden/competities/manifestaties in binnen- of 
buitenland  

O   Motivatiebrief van de aanvrager 

O   Originele facturen/betalingsbewijzen van de onkosten 

O   Overzicht van de studieresultaten 

O   Eventueel reeds eerder verkregen aanspraken/toewijzingen uit hoofde van de bedoelde 
activiteiten 

O   Verklaring dat de toptalentprestatie wordt/werd beoefend in de periode dat de student 
recht heeft/had op een prestatiebeurs 

O   Adviesformulier toptalentbeurs 

 
Uitbetaling 
Student verzoekt om uitbetaling per* .................................................................................. 
*gewenste datum aangeven 
 
 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROFILERINGSFONDS 
Adviesformulier toptalentbeurs 
 
 
Behorende bij de aanvraag van:.................................................................... in het studiejaar 20.... - 20.... 
 
 
Advies studentendecaan 
Ondergetekende adviseert positief voor een toewijzing voor ……..  (aangevraagde bedrag invullen) en/of ………  
maanden financiële ondersteuning in het kader van een toptalentbeurs.  
Benoem in deze toelichting ook de (on)mogelijkheid van de student tot het betalen van een eigen bijdrage van 
25% van het gedeclareerde bedrag. 
Toelichting (graag zo volledig mogelijk): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Advies academiedirecteur 
Ondergetekende adviseert positief/negatief* ten aanzien van de aanvraag toptalentbeurs. 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Controle Toetsingscommissie 
Ondergetekende verklaart, namens de Toetsingscommissie, dat de aanvrager staat ingeschreven als student en 
het afsluitend examen nog niet heeft behaald. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van toekenning. 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage 6  Aanvraagformulier Scholarship 

 
 
APPLICATION FORM Scholarship of Breda University of Applied Sciences 
 
Please send this Scholarship application form to:  
 
Breda University of Applied Sciences  
CFA Student Office  
Attn. Scholarships coordinator 
P.O. Box 3917  
4800 DX Breda 
The Netherlands 
 
E-mail: scholarships@buas.nl 
 
Deadline for application: May 1 
 
 

PERSONAL INFORMATION - Please use CAPITAL letters 

Surname / family name   

First name / given name(s)   

E-mail address   

Date of birth (dd-mm-yyyy)   

Id code BUas    

Nationality   

Study year   

Academic year   

Study programme   
 
 
 
RETURNING THE APPLICATION FORM 
 
Dear member of the Board of Governors, herewith I am applying for the Bachelor Scholarship for non-EU/EEA students. 
I have applied for the above mentioned bachelor programme / am currently studying the above mentioned bachelor 
programme. 
I declare that the information provided by me is correct and complete and that I meet all eligibility criteria.  
 

Place: …............................................. Date: ……………………  
 
Signature of applicant:............................…....................………... 
 
 
 

 

 
To be filled out by Student Office:  
 
Receipt:  
MoveOn:   
 
 

mailto:scholarships@buas.nl
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